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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (01)كتاب الزكاة  –الموطأ 

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمددهلل ر را اللددنلمان الالوددسال الالسددسم  اددب أءددرل اسلييددني الالمرسدداان ليالددن محمددهلل ال اددب  لدد  الوددحب  

 أجملان.
 هم اغفر لءاخلن الاجزه  لن خار الجزاي الاغفر لاسنملان ين ذا الجسل اإلكرام.الا

 : بنا من ال زكنال في  من الفالاك  الالقضا الالبقالل:-رحم  هللا تلنلب-قنل المؤلف 
 ءديي فدي لدي  ألد  اللادم أهد  مدن سدمل  الالدذ   لدهلللن فاهن اختسل ال التي السلة" :-رحم  هللا- منلك قنل
 ".الفالاك  من كنن إذا يءيه  لم المن ذلك أءب  المن ،الالتان ،الالفرسك ،الرمنن ،وهللقة هنكا الفالاك  من
 أثمنلهددن  اددب يحدالل حتددب ودهللقة ييلدد  إذا أثمنلهددن فدي الال ،وددهللقة كاهدن البقددالل فددي الال ،القضدا فددي الال :قدنل

 .ثملهن ونحيهن اليقبض ،ييلهن االم من الحالل
 ك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبار 

 باب ما ال زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول:: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
نهه يمكهن ا ن االدخهار بواسههطة إ :الفواكهه مها يتفكهه بههي بحيهم ال يمكهن ادخهارهي يتفكهه بههه فهق آنههي وال يقهول  ا ه 

 مدى العامي نعم يمكن ادخارهي الفاكهة يمكن ادخارها؟ نعم؟ الثالجات التق تحفظه على 
 طنلا:......

بالثالجات؟ األص  عدمهاي فليست مما يدخري الفواكه ليست مما يدخري والقضب فق البارع مهمها كهان المقصهود 
يههة علههى أن األصهه  فيههه لههيي ممهها يههدخري وال نعتبههر هههةه ا الت الطار ههة يضههمن اسههتمرارها واألحكههام الشههرعية مبن

 الثبوت بحيم ال تتعرض فق يوم من األيام للنقض.
 ي وما شابهه.اي يشبه البرسيمي مث  الخي أيض  االقبض ك  نبت ا تضب فأك  طري  

 البقول: يقول ابن فاري: ك  نبات اخضرت به األرضي وأبقلت األرض أنبتت البق  فهق مبقلة
 الال أرض أبق  إبقنلهن فس مزلة الهللق  الهللقهن 

}مهن بقلهها و ثا هها يعنهق العطهف للميهايرةي فالبقه  ميهر مها ةكهري نعهمي  ها و ثا ها فومهها وعدسهها وبصهلها }من بقل
يعنههق هههةه ليسههت مههن البقههولت ألنههها عطفههت عليهههاي األصهه  فههق العطههف أنههه يقتضههق  فومههها وعدسههها وبصههلها و 

 عام على الخاص.الميايرةي لكن  د يعطف الخاص على العام فيكون منهي و د يكون العكي يعطف ال
 كلهها الفواكهه مهن شهق  فهق لهيي أنهه العلهم أهه  مهن سهمعت والهة  عنهدنا فيهها اخهتال  ال التهق السهنة" :مالهك  ال

 د يقول  ا  : التمر والعنبي فواكه يتفكه بهاي بالمعنى األعمي فالعلما  ابن القيم وميهره يقهررون أن التمهر  يصد ة
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لعنهب ظهاهر فهق كونهه مهن الفاكههةي لكهن باعتبهاره يمكهن ادخهاره وا تياتههي مةا  وفاكهة فق الو ت نفسههي والزبيهب ا
ههةه كلهها فواكههي  هد يقهول  ا ه :  يوالتهين والفرسك  هالوا: ههو الخهو ي  الفرسهك ههو الخهو ي أو ههو نهوع منهه أحمهري

دخرت ألن التهين التين ال فرق بينهه وبهين التمهر والزبيهب فهق االدخهاري نعهمي لمهاةا ال تؤخهة منهه الزكهاة؟ كلهها ممها يه
 والههة  عنههدنا فيههها اخههتال  ال التههق السههنة"واضههم مثهه  التمههر سههوا   بسههوا  مهها يختلههفي مثلهههي ا مههام مالههك يقههول: 

 ."صد ة كلها الفواكه من شق  فق ليي أنه العلم أه  من سمعت
مهن أنهواع  يشهبهه لهم ماو  يةلك أشبه وما وتقدم كالمه فق التمر والزبيب ثم مث  للفواكه: الرماني والفرسكي والتيني

 الموزي نعم. يوالبرتقال يالفواكهي تفاح
 طنلا:......

ال ما يلحق؟  مشابهي مطابق للتمرت ألنه يكبي ويدخري التمري النص ظاهري لكن ه  بالقياي يلحق التين وا 
 طنلا:......

لههو  ههال  ا هه : أنههه  شههك أن التههين مشههبه مههن وجههوهي مشههبه للتمههري يههدخر سههنيني مهها هههو بسههنة واحههدةي حتههى نعههمي ال
 أصبر من التمر ما هو بعيد.

 طنلا:......
 هوي التين الخال  فيه  و ي بعض أه  العلم ةهب إلى أن فيه الزكاة كالتمر سوا   بسوا . يال

 طنلا:......
 وه.فنعمي لكن يمكن أنه فق ةلك الو ت ما هم يجف

وكالم ا مهام مالهك فهق ههةا واضهم أنهه لهيي فيهه  المقصود أن التين من  اسه على التمر فله وجهت ألنه يشبه لهي
زكاةي كييره من أنواع الفواكهي وما أشبه ةلك وما لم يشهبههي كالتفهاحي والبرتقهالي والمهوز والقثها  والبطهيخي وميرههاي 

إنههه كهه  نبههات مقتضههب فيؤكهه  طههر ي وكههون ا الت الحافظههة التههق وجههدت  : ههال: وال فههق القضههبي القضههب  يهه 
ال يعنهههق أنهههها تنقههه  الحكهههمت ألن التجفيهههف والكهههبي مههها يتهههأثر بتعطههه  ا التي يعنهههق ا ن التمهههر تحهههتفط بطراوتهههها 

والعنب والتين إةا كبست وجففت تتأثر إةا طف ت الكهربا ؟ نعمي ما تتأثري فحكمها ثابهتي بينمها ههةه األمهور التهق 
ن ميههر الثوابههت ال يههرتبا بههها الحكههم تحفههط بههالحوافط التههق يعتريههها مهها يعتريههها هههةا ال يتعلههق بههها حكههمي باعتبههار أ

الشههرعقت لهه ال يكههون عرضههة لدخههة والههردي وال فههق البقههول كلههها صههد ةي وال فههق أثمانههها إةا بيعههتي صههد ةي حتههى 
 .ثمنها صاحبها ويقبض يبيعها يوم من الحول أثمانها علىيحول على أثمانها الحول 

 عروض التجارة؟  لكن ه  تعام  معاملة الخارج من األرضي أو تعام  معاملة
وال شهك أن الزكهاة فههق عهروض التجهارة أخههف منهها فههق الخهارج مهن األرضي يعنههق أ ه  شهق  الضههعفي يعنهق فههق 
عههروض التجههارةي فههق الخههارج مههن األرض إةا سههقق بكلفههة وم ونههة نصههف العشههري وبههدون كلفههة وال م ونههة العشههر 

 ي وعروض التجارة كالنقدين ربع العشر.كامال  
 علههىةا بيعههتي فههدل علههى أنههها تعامهه  معاملههة عههروض التجههارةي حتههى يحههول علههى أثمانههها الحههول وال فههق أثمانههها إ

ت ألنه ال زكاة فق أعيانهاي إنما الزكاة فق أ يامهها إةا بيعهتي فيسهتقر ملهك الهثمن بعهد بيعها يوم من الحول يأثمانها
 .ثمنها صاحبها ويقبض البيعي وحين ة يحسب حوله من البيعي
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ال؟ ا ن ه  هةا  ي د معتبر؟ بمعنهى أنهه لهو باعهها بنسهي ةي ولهم يقهبض الهثمن إال بعهد سهنةي متهى يزكهق؟ مباشهرة وا 
يعنق إةا  بضي أو نقول: يحسب حول من بعد القبض؟ هةا مقتضى كالمه رحمهه هللاي لهو أراد أن يتحايه  و هال: 

علههى رأي عشههر سههنوات بخمسههما ة  ههبض إال أبما ههة ألههف أبيعههها لمههدة عشههر سههنوات وال  امههن أبيههع الثمههرة نقههد   بههدال  
ألههفي كيههف نتعامهه  معههه هههةا؟ نعههمي الههدين الييههر الحههال مهها ينطبههق عليههه الههديني الههدين ميههر الحههال المؤجهه  بأجهه  
معلوم ما يعام  معاملهة أنهه فهق ةمهة ملهق أو معسهري الكهالم كلهه فهق الهدين الحهالي الهة  يمكهن أخهةهي فيكهون فهق 

نهه مهادام تحايه  علهى إسهقاق حقهوق الفقهرا  إ :عشهر سهنواتي هه  نقهول حكم المقبوضي لكهن ههةا ديهن مؤجه  لمهدة
كالم ا مام معتبر وههو القهبضي إةا  هبض يزكهقي وينتظهر بهه حتهى يحهول  :يعام  معاملة نقيض  صدهي أو نقول

من أن يزكيه ك  سنة خالل العشر السنواتي ينتظر يزكيه مرة واحهدة علهى رأي السهنة الحاديهة  عليه الحولي بدال  
 عشرةي نعم.
 طنلا:......

معرو  الفرار من الزكاة يعام  بنقهيض  صهدهي لكهن  هال: أنها أكسهبي بهدل مها ههق ما هة ألهف أ بضهها بعهد حهالي 
كلمها زاد األجه  يزيهد الهثمني ا ن الهةين يهدعون أنههم يتعهاملون مهع  ها ني وأنا مها لهق حاجهة بهدراهمي المعهرو  أنه
النهايي والنسهبة خمسهة بالما هة خهالل عشهر سهنوات خمسهين بالما هةي أو الناي برفق وليني وينظرون إلى مصالم 

ما ههة بالما ههةي الضههعفي هههةا خههالل عشههر سههنواتي فالههة  يريههد أن  يثمههانين بالما ههةي عشههرة بالما ههة يثمانيههة بالما ههة
نمها  ةا كهان لهيي مهن  صهده التحايه  وا   هال: يتحاي  على الزكاة بهةه الطريقة ال شهك أنهه يعامه  بنقهيض  صهدهي وا 

أنهها لسههت بحاجههة إلههى هههةه الههدراهمي بهه  كونههها عنههد المههدين أحههوج لهههاي يعنههق لههو اسههتلمت ما ههة ألههف مهها جهها  رأي 
هه أتقالحههول وفيههها ريههالي أنهها عنههد  مهها يكفههقي عنههده راتههب يمشههيه خههالل ههها السههنواتي ويهه طيههب بعههد عشههر  امبلي 

 عشرةي نعم.سنواتي على رأ  ا مام مالك ما يزكق إال على رأي السنة الحادية 
على الثالجات؟ الثالجة أمرها سه ي يعنق عندك ضابا  أعليها مثلما يطر  ألكن ه  عملية التعليب خاضعةي يطر 

يمكن ترميه ههو وثالجتهكي ههةا  أتيتأسبوعي إةا  منةمسافر  تحضرت ألنكي وال ق من أموركي وعندك الفريزر مل
يههه نههوع ثبههاتي نعههمي التعليههب فيههه نههوع ثبههاتي لكههن مههن حاصهه ي هههةا مهها يرتههب عليههه حكههمي أمهها بالنسههبة للتعليههب ف
 يضمن ا الت التق تعلبي نعمي هةه ا الت ما تضمن.

 المقصود أن كالم أه  العلم واضم فق هةه المسألةي لكن.
 طنلا:......

لحا ه بالتمرت ألنه يمكن ادخاره. فقاالي هو   من أج  القول فق التيني وا 
 طنلا:......

ت منصوصههةي العلههة فههق التمههر ليسههت منصوصههة أنههها هههق االدخههاري مههن أجهه  أن نههدير عليههها الي ألن العلههة ليسهه
 ال يكفق ا لحاق بالعلةي نعم. ياألحكامي نعمي لكن العلة مستنبطة ولها وجه عند أه  العلمي لكن ا لحاق ال يكفق

 أحسن هللا إليك.
 :الاللس  الالخا  الرقاق وهللقة في جني من بنا
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- هريدرال أيدي  دن منلدك يدن  دراك  دن يسدنر يدن سدايمنن  دن هللالدنر يدن هللا  يدهلل  ن منلك  ن يحاب حهللثلي
 فرسدد  فددي الال  يددهلله فددي المسددام  اددب لددي )) :قددنل -السددام  ايدد  هللا ودداب- هللا رسددالل أن -رضددي هللا  لدد 

 (.(وهللقة
ي رضد- الجدرا  يدن  يادهللال سيدي قدنلالا الءدنم أهد  أن يسدنر ين سايمنن  ن ءهنا اين  ن منلك  ن حهللثليال 

 ثم ، مر فأيب -رضي هللا  ل - الخطنا ين  مر إلب كتا ثم ،فأيب ؟وهللقة الرقيقلن خاالن من خذ :-هللا  ل 
 ".رقيقهم الارزق   ااهم الارهللهللهن ملهم فخذهن أحيالا إن : مر إلي  فكتا ، مر إلب فكتا نأيض   كاماله
 .فقرائهم  اب :قاللي " ااهم الارهللهللهن" :-هللا رحم - قالل  مللب: -رحم  هللا تلنلب- منلك قنل

- اللزيدز  يهلل ين  مر من كتنا جني: قنل أل  حزم ين  مرال ين بكر أيي ين هللا  يهلل  ن منلك  ن الحهللثلي
 .وهللقة الخا  من الال اللس  من يأخذ ال أن بملب الهال أيي إلب -رحم  هللا تلنلب

 في اله  :فقنل ،اليراذان وهللقة  ن المساا ين سلاهلل سأل  :قنل أل  هللالنر ين هللا  يهلل  ن منلك  ن الحهللثلي
 ؟وهللقة من الخا 

 :والعس  والخي  الر يق صد ة فق جا  ما باب: -رحمه هللا تعالى-نعم يقول المؤلف 
 هريهرة أبهق عهناليفهار   مالهك بهن عهراك عن يسار بن سليمان عن دينار بن هللا عبد عن مالك عن يحيى حدثنق
 (.(صد ة فرسه فق وال عبده فق المسلم لىع ليي)) : ال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن

ألن هةه األمور مجراهاي مجرى ما يقتنىي ما يقتنى ويفاد منهي كالبيوت وأثاثها والثيابي وما يستعم ي والقنية هةه 
فري يبيع ويتجر فيهي  هإةا كانت لمجرد ا فادة منهاي بخال  ما إةا كانت معدة للتجارةي عبد يبيع ويتجر فيهي في

هري الهةين اسهتدلوا بههةا الحهديم علهى األهه  الظه ات معدة للتجارة وجبهت فيهها زكهاة عهروض التجهارةي خالف هإن كان
عههدم زكههاة العههروض علههى مهها تقههدمي علههى عههدم زكههاة العههروضي وتقههدم  ولههه فههق زكههاة العههروضي و ههد نقهه  عليههها 

لعلههمي فه ةا أعههد الفهري للبيههع ا جمهاعي مهع أنههه وجهد مخههالفي المقصهود أن القههول بزكهاة العههروض  هول عامههة أهه  ا
وعههد العبههد للتجههارة وجبههت فيههه الزكههاة مههن هههةه الحيثيههةي كييرههها مههن عههروض التجههارةي أمهها إةا كههان لمجههرد اال تنهها  
وا فادة من ظهره أو من خدمة العبهد مثه  ههةا ال زكهاة فيههي ومثلهه مها يحتهاج إليهه مهن ا الت وطالهب العلهم عنهده 

اها مجرى ما يقتنى ويستفاد منه ولم يعد للتجارةي لكن بعض طالب العلم يكون عنده كتب ال زكاة عليه فيهاي مجر 
خمهيي هه  تجهب عليههه  يثههالم ينامهن الكتهاب نسهخ كثيهرةي هههو يحتهاج واحهدةي ويكهون عنههده مهن كه  كتهاب نسهخت

ةا كانههت حاجتههه تنههدفع بنسههخة  يمتههها ما ههةي فاشههترى نسههخة أو أكثههر مههن نسههخة  الزكههاةي أو نقههول: ولههو كثههرتي وا 
كمها لهو كهان عنهده بيهت بما هة  :ن الحاجة تنهدفع إنمها تركهت الزكهاة مهن أجه  الحاجهةي أو نقهولإ :بآال ي ه  نقول

ي نعهم ههةا ممها يحتاجههي ههةه  نيهة الزكهاة فيههي لكهن بعهض النهاي عنهدهم األمهور مهن ههةه التهق أصهلها مليون مهثال  
هةا األجود ونبيهع الثهانقي ا ن معههم فهق المكتبهات كه  نشتر   أحسن من الة  عنده  ال: ايقتنى ثم إةا وجد شي   
ونشهر جديهدي ونسهخ مقابلهة علهى كتهب مقابلهة علهى نسهخ جديهدة اكتشهفت ثهم  يوتحقيق جديد ييوم ينزل كتاب جديد

إنههها انتقلههت مههن كونههها  نيههة إلههى أنههها معههدة  :يضههطر طالههب العلههم يشههتر  هههةهي يقههول: نتصههر  بتلههكي ههه  نقههول
 روض التجارة؟ نعم؟للتجارةي عرض من ع

 طنلا:......
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ه  اكيف؟ يعنق كون هةه العين ما اشتريت بنية التجارةي ال يجعلها النية الطار هة للتجهارةي مثه  شهخص اشهترى أرض 
ي وعههدل عههن كونههه يعمههر هههةه للسههكن يجعلههها اي ثههم وجههد أفضهه  منههها فاشههتراها وبنههى عليههها سههكن  اليشههيد عليههها سههكن  

تجارة حتى يبيعهات ألن هةه نية طار ةي نعم و   مث  هةا لو وهبت له أو ورثها إنمها للتجارةي يقولون: ما تصير لل
ملكها ال بنية التجارةي ال تصير للتجارةي ولو نوى التجارةي ومنهم من يقول: بمجرد نية التجارة تتحهول إلهى عهرض 

نههها لههم تكههن للتجههارة مهههن مههن عههروض التجههارةي مههن و ههت النيههةي لكههن المفتههى بههه أنههها ال تصههير إال إةا باعهههات أل
 األص .

مسهها   العقههار وزكاتههه وكههون الشههق  يشههترى والظههاهر مههن الشههرا  أنههه لالسههتعمالي وفههق نيههة صههاحبه أنههه ال يريههد 
ه هااستعمالهي وال البنا  عليهي مث  ا ن كثيهر مهن النهاي يشهتر  أرض  أنهه يريهد  اي ويقهدم علهى صهندوق التنميهةي زاعم 

ةا طلههع االسههم حولناههها إلههى مكههان  +مهها يريههد السههكن هنههاي لكههن يقههول: تمسههك سههرى ي وهههو اأن يبنههق عليههها مسههكن   وا 
ه ه مهثال   اأفض ي لكن ا ن ما عندنا إال ثمهن زهيهدي يجهد أرض  ي وههق ال تناسهبه للسهكني لكهن يقهول: مهن ابعشهرين ألف 

ال ما ف  يها زكاةي نعم؟أج  أن تحجز االسمي وفق نيته بيعهاي وعدم عمارتها للسكنىي فه  هةه فيها زكاة وا 
 طنلا:......

هو يريد أن يبيعهاي لكن ال يريد أن يبيعها هةه السنة أو التق تليههاي أو بعهد خمهي سهنيني إةا طلهع االسهمي وحهول 
ألنهههها باعتبارهههها مرهونهههةي ههههق مرهونهههة  تاألرض مهههن ههههةا المكهههان إلهههى مكهههان آخهههري ههههو ا ن ال يسهههتطيع بيعهههها

 يرهنون إةا طلع االسم؟ ون من البداية أو نللصندوقي هم يره
 طنلا:......

هه نمهها اشههتراها مههن أجهه  أن يحجههز بههها ر م  ي وال ينهههو  اأ ههول: هههةه النيههة التههق ليسههت ظههاهرة خفيههة عنههدهمي نعهههمي وا 
نما اشهتراها للتجهارةي وبعهض النهاي يقهول:  :السكني ه  نقول إنها تجب زكاتها ك  سنةت ألنه لم يشتريها للقنيةي وا 
هه أريههد بيعهههاي أشههتر  وال أريههد سههكناهاي وال أريههد ا تنا هههاي إنمهها أريههد أن تحفههط الههدراهمي تحفههط  وال اأنهها أشههتر  أرض 

هه ي وال عمههارة اطههارتي انتهههتي وال يشههتريها للبيههعي وال يريههد أن يبنههق يشههيد عليههها سههكن   االفلههويت ألنههه لههو كانههت فلوس 
 إيجاري وال شق ي إنما لتحفط الدراهم فقا.

لدراهم مث  حفط الدراهم بالبنك؟ كنز تجهب زكاتهه؟ أو نقهول: مادامهت ليسهت للتجهارة حفط هةه األرض ل :ه  نقول
تصهير؟ مها ههق إال التجهارةي الهة   مهاةا يهق للتجارة شا  أم أبهى؟ يعنهق إةا لهم تكهن للقنيهة :ال زكاة فيها؟ أو نقول

و  أن يحجهز بهها اسهم فهق يظهر أن مث  هةه الة  ممسك بها الدراهم هةه فيهها زكهاةي ههةا الظهاهري لكهن الهة  ينه
 الصندوق ال يريد عمارتها وال يريد بيعها فق الحالي فق الو ت الحاضري أو هق فق مقام ما يقتنى؟

 طنلا:......
ةا لهم تكهن ال للقنيهة تكهون إة    اهو أص  اال تنا  موجود يعنق ما هو ي لكن لهةه األرض بعينها ال يريد سهكناهاي وا 

   ثالمي نعم.ألنه ما فق بدي ي ما فق طر  +
 طنلا:......

ال مها عليهه زكهاة؟ وههةه األرض  :نقهول مهاةاعلى كه  حهال األمهور بمقاصهدهاي ههو مها  صهد السهكني  عليهه زكهاة وا 
 هللا أعلمي نعم. يعشر سنين يق تجلي إلى أن يطلع االسمي هللا أعلم خمي سنيني ست سنينيتب
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 طنلا:......
هةا الكالم يؤثر على مسهألتنا؟ مها يهؤثري ال أثهر لهه علهى مسهألتناي ههةا  الي اكتسبها بفع  مباحي هو اشتراهاي ا ن

الشخص ما اشتراها للقنيةي يعنق فق شق  ثالم مير القنية أو التجارة؟ االسهتثماري االسهتثمار معهرو ي لكهن ههو 
 ال يريد االستثماري ال يريد أن يعمرهاي يريد أن يبيعها.

 طنلا:......
ع إال بعههد عشهر سههنيني يعنههق علههى رأ   ي إنمهها أراد أن تمسههك االسهمي وال هههو بههامهن األصهه  مهها نههوى يسهكن أصههال  

 إشكال بين المدير والمحتكري ينتهق ا شكالي هةه محتكرة وال زكاة فيها عند مالكي لكن ميره؟ همالك ما في
 طنلا:......
 أ  أمانة؟

 طنلا:......
 تاي ليي بممنهوع مهن بيعههاي نعهمي ال يمنهع مهن بيعههاما داموا ما يرهنون عين األرض يستطيع أن يتصر  به يال

 ألنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة.
 طنلا:......

 مسكت االسم وال رهنت بعينها.أالي ما يسكتي خالص 
 طنلا:......

 ي ما يمنعون.ابد  أهم ما يمنعون أن يتخير األرض  يال
 طنلا:......

 هو يدبر أرض  ب  ما يطرح االسم.
 .طنلا:.....

 على األرض نفسهاي باعتبار أنه ال يقدم اسمين على أرض واحدة.
 

 طنلا:......
ال ال؟ ههةا ال أثهر لههي يعنهق كه  مها يملهك  أما مسألة ما يضمره ا نسان فهق نفسهه أنهه لهو جها ه مبلهب طيهب بهاع وا 

 تبحهم عهن يتخليههق تطلهع و يهتب يق يطلعهكيهواحهد يب يهأتقبهةه النيةي أنت بيتك عمرته وسكنته أنت وأوالدكي لهو 
 أحسن منهي نعمي هةه النية مير كافيةي نعم.

 طنلا:......
عرض للتجهارة وخسهر مها عليهه شهق ي النيهة اشهترى ههةه األرض بمليهون ريهالي يقهول:  الة يعنق على كالمك أن 

أبيهت أمسهكي يه يطيري ما أنا ببا عي لكهن يا المليون ما أبةي لكن هامصروف   قا المليوني الراتب يكفينةمسك هأأنا 
 فرق؟ ها المليون فق البنكي فيةهةه األرضي وكونه يدع ه يالفرق  ما

 طنلا:......
 شك أنها تحفط الدراهم وتزيد و د تنقصي  د تكسد. هما في يعنق فعال  
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 طنلا:......
شهر ق تقعهد لهها عيهو لنها: ههةه األرض تب ق له عشر سنوات مهثال  يصحيم يعنق إةا كان االسمي إةا كان االسم يب

 سنوات وتزكى ك  سنة.
 مش  ءر. ،طنلا: ال

ق تزكهى؟ نعهمي أكلتهها يك  سنة عشر مرات تب يخليك متوساي نعمي لو  لنا: تزكى هةه األرض مدة عشر سنوات
 الزكاة.

 طنلا:......
 ن ونصف فق الما ة منان ونصف فق الما ة هةه السنةي ثم اثناص ي اثني ال ما تعدىت ألنه ال بد أن يبقى األال

 نعم سوا   ارتفعت أو نزلت. من سعر يومها.
 طنلا:......

هو ألن بعضهم ما تؤثر علهى الحكهمي  تمعاناة الخاصة ايا إخوان ترى أحيان   فقا أن بعهد المصهادفات واألمهور  اأيض 
ننظهر إليهها أنهها إمها أن تكهون للقنيهة أو للتجهارةي أو  نحهنالتق تيسر لبعض الناي ما تؤثر على حكم ثابتي نعمي 

يجهاب الزكهاة فهق العهروض مسهألة معروفهة يعنهق الخهال  فيههاي واألصه  بهرا ة ةمهة  ينقول: األص  برا ة الةمةي وا 
هههةا المالههكي فههال تجههب إال بيقههين يعنههقي ومههادام تههردد فيههها ههه  فيههها زكههاة أو ال زكههاة فيهههاي فاألصهه  بههرا ة الةمههةي 

 مة وهةا له وجهي إخراج الزكاة أحوق.يعنق هو متردد بين اال تنا  وبين البيعي فاألص  برا ة الة
ن كانههت للقنيهة فههال زكهاة فيهههاي أبهو حنيفههة   -رحمههه هللا-زكهاة الخيهه  عرفنها أنههها إن كانهت للتجههارة فههق عههروضي وا 

ناث   ايةهب إلى وجوب الزكاة فق الخي ي إةا كانت مخلوطة ةكور    ي نعم.اوا 
 طنلا:......

 ما عليه شق . يوال من الخامة ما نواه للتجارةي وليست من بهيمة األنعامي
 طنلا:......

الي هههةا مهها نههوى أنههها كنههزي هههةا كهه  يههوم يركههب لههه واحههد وينبسهها مثهه  الههة  عنههده ضههياع كبيههرة صههييرة للنزهههةي 
بعشرة مالييني وههو يكفيهه بيهت بأ ه  مهن عشهر القيمهةي يكفيهه  اي شخص اشترى بيت  اولييرهاي بعض الناي يعد بيت  

 بمليون.
 طنلا:......

إلهى وجهوب الزكهاة فهق الخيه  إةا كانهت  -رحمه هللا تعالى-الي ما دام أصلها  نية ما فيها شق ي ةهب أبو حنيفة 
ناث   اةكور   ال فهال زكهاة فهق ةكورهها إةا انفهردتي اوا  ي ف ن انفردت زكق إناثها ال ةكورهاي يعنق إن كانت إنام تزكى وا 

لكهن ههةا تفريهقي أ هول:  يين أن يقومهها ويخهرج ربهع العشهري أو بهاثم بعد ةلهك يخيهر أن يخهرج عهن كه  فهري دينهار  
 ولةا خالفه صاحباه. تتفريق ال دلي  عليهي وهةا الحديم صريم فق كونها ال زكاة فيها إةا كانت مما يقتنى

ي أحهد الجهراح بهن عبيهدة ألبهق  هالوا الشهام أهه  أن يسهار بهن سهليمان عن شهاب ابن عن مالك عن حدثنقو يقول: 
 -عليهه الصهالة والسهالم-النبهق  ؟صهد ة ور يقنها خيلنها مهن خهة شرين بالجنةي أمين هةه األمةي  الوا له:العشرة المب
 ( وهههم يقولههون: خههةي جههادت أنفسهههم بهههةاي مههن ميههر إلههزامي))لههيي علههى المسههلم فههق عبههده وال فرسههه صههد ة(يقههول: 
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ق األمهري ويأخهة رأيهه فهق البسهملةي ت ل ال يفتأت على ولهالخطاب بن عمر إلى كتب ثم ت ألنه ال صد ة فيهايفأبى
ي امتنعت ألنه ال زكهاة فيههات له ال يقهع فهق ظلمههمت ألنهه إةا  بلهها مهنهم يهأتق مهن يهأتق فيمها بعهد ويسهتدل عمر فأبى

هه كلمههوه ثههم بفعهه  عمههر وأخههةه الزكههاة مههن الخيهه  والر يههقي فيقههول: إن عمههر أخههة الزكههاةي لكههن بههين لهههم الوجهههي  اأيض 
ي يعنههق إن أرادوا أن يههدفعوا بطههوعهم واختيههارهم مههن ميههر إيجههاب وال أحبههوا إن :عمههر ليهههإ فكتههب يعمههر إلههى فكتههب

ي يقهول: علهيهم وارددها -رحمه هللا تعالى-ي وفسر ا مام مالك عليهم وارددهاي اإلزامي إن أحبوا فخةها منهم تطوع  
ه المهانع أن تهرد  مهاتهرد علهيهمي لكهن فهال  اعلى فقرا همي ال عليهم أنفسههمت ألنههم أخرجوهها بطهوعهم هلل تعهالى تطوع 

 .اما يمنع أبد   هعليهم بطريق مير مباشر فق مصالحهم العامة؟ نعمي ما في
ال فاألصههه  أن نفقهههة الر يهههق علهههى سهههيدهي المقصهههود أنهههها تهههرد علهههى فقهههرا همي ر هههيقهم وارزق " " أ  المحتهههاج مهههنهمي وا 

 وتستي  فق مصالحهم العامة.
 عبههد بههن عمههر مههن كتههاب جهها :  ههال أنههه حههزم بههن عمههرو بههن بكههر أبههق بههن هللا عبههد عههن مالههك عههن وحههدثنقيقههول: 
 .صد ة الخي  من وال العس  من يأخة ال أن بمنى وهو أبق بكر بن محمد بن عمرو بن حزمي إلى العزيز

ي وهههو بمنهى حهاجي والحهة مظنههة أن يبهاع فيهه هههةه األمهوري وتجلهب إلههى صهد ة الخيه  مههن وال العسه  مهن يأخهة ال
لى م إلى  انىي والمشاعري  د يحتاج ا نسان لدك  ومعه بضاعة يبيعهاي و د يحتاج إلى بيع فرسه مضطر  مكة وا 

ةلكي لكن ال يؤخهة مهن ههةه األمهور صهد ةي واأل مهة عهامتهم علهى أنهه ال زكهاة فهق العسه ي وأمها مها ورد فيههي وأنهه 
 يؤخة منه العشري فقد ضعفه ا مام أحمد.

حديم حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بك  عشر  رب  ربهةي  ال أبو عمر بن عبد البر: هو 
 وبه  ال أبو حنيفة بزكاة العس .

فق العس :  -صلى هللا عليه وسلم- ال:  ال رسول هللا  -رضق هللا عنهما-وروى الترمة  من حديم ابن عمر 
د هللا بن عمروي وحديم ابن عمر فق (  ال: وفق الباب عن أبق هريرة وأبق سيارةي وعب))فق ك  عشرة أزق زق(

 إسناده مقال.
فق الباب كبير شق ي والعم  على هةا عند أكثهر أهه  العلهمي  -صلى هللا عليه وسلم-يقول: وال يصم عن النبق 

سحاقي يعنق أنه ال زكهاة فيههاي و هال بعهض أهه  العلهم: والعمه  علهى ههةا عنهد أكثهر أهه  العلهمي  وبه يقول أحمد وا 
سهحاقي و هال بعهض أهه  العلهم: لهيي فهق العسه  شهق  يعنق مقتضى ح ديم عمرو بن شعيبي وبه يقول أحمهد وا 

 وهو  ول الجمهوري نعم.
سهحاقي  ا مام أحمهد ضهعف الحهديمي والترمهة  يقهول: والعمه  علهى ههةا عنهد أكثهر أهه  العلهمي وبهه يقهول أحمهد وا 

لهيي فيهه شهق ي يعنهق نقه   :عهض أهه  العلهمو ول الجمهور أنه ال زكاة فيههي كيهف يكهون أكثهر أهه  العلهمي و هال ب
سهحاقي والمعهرو  فهق المهةاهب مهةاهب أكثهر أهه   يالترمة  عن أكثر أهه  العلهم أن فيهه زكهاةي وبهه يقهول أحمهد وا 

 العلم أنه ال زكاة فيهي وأنه لم يق  به إال الحنفيةي ورواية عند الحنابلة.
ةا أخة من ملكه أو موات من ا ففيه عشرهي فعلى هةا فيه  اعرا ي   لعس  ما ة وستين رطال  فق زاد المستقنع يقول: وا 

العشري فتكون نسبة القول بزكاة العسه  وأنهه العشهر التهق ةكرهها ا مهام الترمهة  موافقهة لمها فهق الهزادي وروايهة عهن 
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تبهار ؟ ال زكهاة فيهه إال علهى اعمهاةاا مام أحمد معروفةي وهو  ول عن أبق حنيفةي لكن من عداهم من األ مة أنهه 
ةا كان عرض    من عروض التجارة فيه ربع العشر ال العشر نعم. اأنه عرض من عروض التجارةي وا 

 طنلا:......
 د يضعف الحهديمي حهديم عمهرو بهن شهعيب عهن أبيهه عهن جهدهي لكهن هنهاك أحاديهم أخهرى فهق البهاب عهن أبهق 

نظهر إلهى الحهديم بمفهردهي و هد ينظههر هريهرة وأبهق سهيارة وعبهد هللا بهن عمهروي يعنهق بمجموعههاي وا مهام أحمهد  هد ي
 إليه مع ميرهي ثم يفتق بمقتضى النظر األولي ويكون له رواية على مقتضى النظر الثانق وهكةاي نعم.

 طنلا:......
 نعمي أ ول: ينظر إليه بمفرده فيضعفهي وينظر إليه مع ميره فيقويه.

 فهق وهه  :فقهال يالبهراةين صهد ة عهن المسهيب بهن سهعيد سهألت : هال أنه دينار بن هللا عبد عن مالك عن وحدثنق
 .صد ة من الخي 

 د صم فيما سهبق أنهه لهيي علهى المسهلم فهق عبهده وال فرسهه صهد ةي والبهراةين جمهع بهرةوني يقولهون: التركهق مهن 
 الخي ي وعرفوه بأنه نوع من الخي  جافق الخلقة يستعم  فق حم  األثقالي وفق سلوك الطرق الوعرةي نعم.

 طنلا:......
 لكن ه  تراعق حط الفقرا  أو تراعق حط األمنيا ؟ نعمي

 طنلا:......
  ال ما يجب عليهي األص  برا ة الةمهةي لكهن لهو  لنها ههةا للتجهار وأن ههةه األمهور المتهرددة بهين ههةا وههةاي األصه

بهههرا ة الةمهههة وال علهههيهم شهههق ي صهههاروا يتحهههايلوني ويسهههقطون حقهههوق الفقهههرا ي فيجعلهههون أمهههوالهم فهههق ههههةه األمهههور 
 المختلف فيها.

 قص من المالي إنما تزيده كما هو معرو ي وهق طهرة للمال ولصاحبهي سم.نعلى ك  حال الصد ة لن ت
 أحسن هللا إليك.

 :الالمجال  الكتنا أه  جزية بنا
 مدن الجزيدة أخدذ -السدام  ايد  هللا وداب- هللا رسدالل أن ياغلدي :قدنل ءدهنا ايدن  دن منلدك  ن يحاب حهللثلي
 يدن  ثمدنن الأن ،فدنر  مجدال  مدن أخدذهن -رضدي هللا تلدنلب  لد - الخطدنا يدن  مر الأن، البحرين مجال 
 .اليربر من أخذهن -رضي هللا تلنلب  ل -  فنن

 ذكدر -رضدي هللا تلدنلب  لد - الخطدنا يدن  مدر أن أيي   ن  اي ين محمهلل ين جلفر  ن منلك  ن الحهللثلي
 أءدههلل: -رضدي هللا تلدنلب  لد -  دالل يدن الرحمن  يهلل فقنل ؟أمرهم في أولع كاف أهللر   من" :فقنل المجال 
 (.(الكتنا أه  سلة يهم سلالا)) :يقالل السام  اي  هللا واب هللا رسالل لسمل 
 ضدرا الخطدنا يدن  مدر أن -هللا  لد رضدي - الخطدنا ين  مر ماللب أسام  ن لنفع  ن منلك  ن الحهللثلي
 ثسثة الضينفة ،المسامان أرزاق ذلك مع نهللرهم   أربلان الالرق  أه  ال اب ،هلللنلار أربلة الذها أه   اب الجزية
 .أينم
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 فدي إن: -رضدي هللا تلدنلب  لد - الخطدنا يدن للمدر قدنل ألد  أييد   دن أسدام يدن زيدهلل  دن منلدك  دن الحهللثلي
 : مددر فقددنل ؟ ميددني الهددي :فقادد  :قددنل ،يهددن التفلددالن  يادد  أهدد  إلددب فلهددناهلل : مددر فقددنل ، ميددني لنقددة الظهددر

 للددم مددن أم هددي الجزيددة للددم أمددن : مددر فقددنل :قددنل ؟اسرض مددن تأكدد  كاددف :فقادد  :قددنل ،بنإليدد  يقطراللهددن
  مدر يهن فأمر الجزية السم  ااهن إن :فقا  ،أكاهن الهللا أرهللتم : مر فقنل ،الجزية للم من ي  :فقا ؟ الوهللقة
 إلدب يهن فبلث ،الوحنل تاك في ملهن جل  إال طريفة الال ،فنكهة تكالن  فس ،تسع وحنل  لهلله الكنن ، فلحر 
 فيد  كدنن فدنن ،ذلدك  خدر مدن ايلتد  حفودة إلدب بد  ابلدث الدذ  اليكالن  ،-السام  اي  هللا واب- الليي أزالاج
 الليدي أزالاج بإلد بد  فبلدث الجدزالر تادك لحدم مدن الودحنل تادك فدي فجلد  :قدنل ،حفوة حظ في كنن لقونن
 .الاسلونر المهنجرين  اي  فهلل ن فولع ،الجزالر تاك لحم من بقي بمن الأمر ،السام  اي  هللا واب
 .جزيتهم في إال الجزية أه  من الللم تؤخذ أن أرى  ال: -رحم  هللا- منلك قنل

 الجزيدة الايضدل أن  منلد  إلدب كتدا -رحمد  هللا تلدنلب- اللزيدز  يدهلل يدن  مدر أن ياغد  ألد  منلدك  ن الحهللثلي
 .يسامالن  حان الجزية أه  من أسام  من
 ال الجزيدة الأن ،وديينلهم  ادب الال ،الكتدنا أهد  لسدني  ادب جزيدة ال أن السدلة مض : -رحم  هللا- منلك قنل
 .الحام ياغالا قهلل الذان الرجنل من إال تؤخذ
 سن ؛وددهللقة اهممالاءدد الال زرال هددم الال كددرالمهم الال لخددااهم فددي المجددال   اددب الال ،الذمددة أهدد   اددب اللددي 
 اودغنر   الكتدنا أهد   ادب الجزيدة الالضل  ،فقرائهم  اب االرهلل   ،لهم اتطهار   المسامان  اب الضل  إلمن الوهللقة
 أن إال ،أمدالالهم مدن ءديي فدي الجزيدة سدالى  ءديي  اداهم لي   اي  ونلحالا الذان يياهللهم كنلالا من فهم ،لهم

 إلمددن ألهددم الذلددك ،التجددنرا  مددن اددهللارالن  فيمددن اللءددر مددلهم فاؤخددذ فاهددن اليختافددالا ،المسددامان بددسهلل فددي اتجددرالا
 بدسهلله من ملهم خرج فمن ، هللالهم  لهم اليقنت  يبسهللهم يقرالا أن  اب  ااهن الونلحالا ،الجزية  ااهم الضل 
 ،اللدراق إلدب الءدنم أهد  المدن ،الءدنم إلدب مودر أهد  مدن مدلهم تجدر مدن ،اللءدر فلاي  إلاهن اتجر غارهن إلب
 الال الكتدنا أه   اب وهللقة الال ،اللءر فلاي  البسهلل من هذا أءب  من أال اليمن أال مهللالةال إلب اللراق أه  المن

 اليقددرالن  ،السددلة يددذلك مضد ال  ،زرال هددم الال ،ثمددنرهم الال ،مالاءداهم مددن الال ،أمددالالهم مدن ءدديي فددي المجدال 
ن ، ايد  كدنلالا من  اب اليكاللالن  هللالهم  اب  كامدن فلاداهم مانالمسدا بدسهلل فدي امدرار   الالاحدهلل اللدنم فدي اختافدالا الا 

 .يياهلللن اللام أه   اي  أهللرك  الذ  الهذا ،لهم ءرط ممن الال ، اي  ونلحالا ممن لي  ذلك سن ؛اللءر اختافالا
 :والمجوي الكتاب أه  جزية باب: -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

و هد جها   يعبدون النهارأه  الكتاب هم اليهود والنصارىي وأما المجوي فهم أمة من الناي أص  الكلمة فارسيةي ي
نههم كهان عنهدهم كتهاب إ :( حتهى  هال بعهض أهه  العلهم))سنوا بهم سنة أه  الكتهاب(األمر ب لحا هم بأه  الكتابي 

 أو شبهة كتاب.
ن عنههدهم كتههابي ثههم رفههع هههةا الكتههاب بسههبب معصههية حصههلت مههن رأسهههمي ور يسهههمي حينمهها و ههع علههى إ :مههن  ههال

 .نسأل هللا العافية والسالمةح المحارمي محرمهي ثم تتابعوا على هةا فق نكا
والجزيهة مههأخوةة مههن التجز هةي كمهها  ههال ابههن احجهري وهههق التقسههيمي و يه  مههن الجههزا ت ألنههها تؤخهة مههن هههؤال  جههزا   
لتركهم فق بالد المسلميني وحكمتها ظاهرةي وهق أن الةل الة  يلحقهم بسببها والصيار يحملهم على الدخول فق 
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هه بقههاتهه اا سههالمي وأيض  هم فههق بههالد المسههلمين فههق مقابهه  بههةلها مههن أجهه  أن يههتم لهههم النظههر فههق الههديني مههن ؤ ركهم وا 
 -جهه  وعههال-ولههةا مههن يخههالف ويرتكههب مهها حرمههه هللا  تاخههالل معاشههرة أهلهههي واالطههالع علههى الههدين المطبههق عملي هه

ولهةا كهان  تد عن الدين بفعلههسوا   كان مما يتعلق بالمعاملة مع هللا ج  وعالي أو معاملة مع خلقهي مث  هةا يص
انتشار ا سالم بعد عصر الخلفا  الراشدين فق البلهدان القاصهية إنمها كهان عهن طريهق التجهاري حيهم دعهوا النهاي 
بأفعهههالهم  بههه  أ هههوالهمي لمههها رأوا النهههاي حسهههن التعامههه  مهههن ههههؤال  أعجهههبهم مههها ههههم عليهههه مهههن أخهههالقي ومهههن التهههزام 

مع األسف الشديد أن حهال كثيهر مهن المسهلمين فهق العصهور المتهأخرة سهاهم  واستمساك بدينهمي فدخلوا فق الديني
ن كان بالب فق هةا–فق الصد عن دين هللاي حتى  ال القا    أنه فق بالد المسلمين إسالم بال مسلميني وفهق  -وا 

ن كان تعاملهم فق الظاهر.و بالد الكفار مسلم  ن بال إسالمي لكن هةا الكالم ما هو صحيمي  وا 
 ......طنلا:

 هةه دعوة ألديانهم. يإن كان تعاملهم فق الظاهري يعنق عندهم التزام بمواعيدهمي صدق فق المعاملة
 طنلا:......

ال  ما رحنها لههمي وال نهروح إن شها  هللاي المقصهود أن ههةا مها يقهال عهنهمي وههةه دعهوات  نحنهةا ما ينق  عنهمي وا 
م هةا وضعهمي لكن  د يتعام  ا نسان مهن بهاب الهدعوةي يمكهن ميلفة ألديانهمي هةا هو األص ي األص  فيهم أنه

هههةا الههة  أطلههق هههةا الكههالم عاشههر ال سههيما وأنههه مههن أههه  العلههم يعنههق عاشههر مههن الههدعاة إلههى اليهوديههة أو إلههى 
ديهن الحهق مفلهي مهن  النصرانيةي فهم يقصدون مث  ههةا للتهأثير علهى ميهرهمي المقصهود أن الهة  ال يهدين بههةا ال

مههن خيهر الههدنيا وا خهرةي مهمها بههةل ومهمها عمهه  يعنهق مههن األمهور التهق هههق فهق ظاهرههها أعمهال خيههري كه  شهق  
ههةا يقهال لمهن؟  }ل ن أشركت ليحبطن عملهك ال شق ي  }كرماد اشتدت به الريم لكنها هبا ي أعمالهم مث  الريمي 

 ألفض  الخلق عليه الصالة والسالمي نعم.
 طنلا:......

 وا عي أو أنهم وحوش كييرهم؟ هولكن الكالم ه  ما يقدح فق ا سالمي 
 طنلا:...... 

الي ألنه ديني ألنه إسالمي يعنق ألنه باق على فطرتههي وهه  يتصهور أن كهافر موجهود فهق ههةه العصهور المتهأخرة 
 باق على فطرته السليمة ما اجتالته الشياطين؟ ما أظن يبقى أحد إلى هةا الو ت.

 مي هةا األص .المقصود أال نجاة إال با سال
 طنلا:......

ما هو باألص  فيهمي هةا من أج  الدعوة إلى أديانهمي وفق معامالت مالية مهن أجه  كسهب المهال بهأ   :أنا أ ول
عام ي ويقدمهم على ميرهمي ومن أجه  تيريهر النهاي بههمي كمها حصه  ممهن طريقة كاني من أج  أن يثق بهم الم  

ألسف أنه يوجد ممن يستقدم مير المسلمين إلهى ههةه الهبالد وميرهها مهن ةهب وعاشرهمي ورأى منهم ما رأىي مع ا
بههالد المسههلميني ويعجههب بهههمت ألنهههم يههوفرون لههه مهها ال يههوفره ميههرهمي ال يصههوموني وال يصههلوني يقولههون: إنهههم ال 

 والعافية. من إيثار الفانية على البا يةي نسأل هللا السالمة -نسأل هللا العافية-يعطلون العم ي كله هةا كالم 
 طنلا:......
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 ومع ةلك ليي هو األص  فيهمي إنما هو خال  األص ي إنما هو خال  األص ي نعم.
 طنلا:......

ن كهان فهيهم مخالفهاتي وفهيهم شهركي وفهيهم تحليه  المحرمهاتي ألن ههةه األمهور موجهودة و هت  ما أرى ما يمنهعي وا 
 ومع ةلك هم أه  كتابي فما دونه من باب أولى. يالتنزي ي يعنق موجودةي الشرك األكبر فيهم و ت التنزي 

ي هههةا وصههله الههدار طنق وابههن عبههد البههري مههن طريههق عبههد بلينههق : ههال شهههاب ابههن عههن مالههك عههن يحيههى حههدثنق
 عليه هللا صلى- هللا رسول أن الرحمن بن مهد  عن مالك عن السا ب بن يزيد عن النبق عليه الصالة والسالمي

ت ألن التثنيهة ميهر مقصهودةي اوالبحهرين بلفهط التثنيهة مهع لهزوم اليها  مطلق ه يالبحرين مجوي من الجزية أخة -وسلم
ه هاللعوامه ي نعهمي ههو الزم لليها  مطلق ه افال تتييهر حروفهه تبع  علهى تلهك  اي وا تصهر عليهها األزههر ت ألنهه صهار علم 

قي رأيههت أبههاي مهها ي خههالص مهها تقههول ج ههت مههن أبههق ظبههقي ةهبههت إلههى أبههق ظبههبههق مههثال  ظالجهههةي يعنههق مثهه  أبههو 
هاي خالص يلزم حالة واحدة مطلق  أتقت علهى ههةه الجههةي والبحهرين تقهول بههةاي بالتثنيهة مهع لهزوم  ات ألنهه صهار علم 

اليا ي وهةا ما ا تصر عليه األزهر ي بعضهم يعامله معاملة المثنهىي فيرفعهه بهاأللفي وينصهبه ويجهره باليها ي عنهد 
 ؟نعمقول؟ تقول: بحرينق أو بحرانق؟ حرين ماةا تبالنسبة واالنتساب إلى ال

 طنلا:...... 
يقول: مرد التفريق هةا البحرينق وبحرانق يعنق له أص ي ونسبة إلى جهة واحدةي نعمي  نعميعنق نسبة إلى اللفطي 

ال بحرانهق؟ يعنهق إةا لحظنها المثنهىي التثنيهةي إةا لحظنها أن ههةا  أنا أ ول: نسبة إلهى ههةه الجههةي نقهول: بحرينهق وا 
ةا لحظنها التثنيهة فالتثنيهة تهرد  يالسم بههةا اللفهطي بلهزوم اليها ا علهم علهى ههةه الجههة نسهبنا إليهها مهن ميهر تيييهرهي وا 

بحهوم و إلى أصلها  ب  دخول العوام ي واألص  فق المثنى الرفع  ب  دخول العوام  والمؤثراتي وترى فيها كتهب 
حم فق بعض المجالتي بحم مطول وموسهع وحقهق أن فق النسبة إلى البحريني الشيخ إسماعي  األنصار  له ب

النسبة إلى هةه الجهة لجميع من ينتسب إليها من أه  السنة وميرهم أنه يرد إلى حالة الرفع ويقال: بحرانقي لكهن 
بههين النههاي أن هههةا اللفههط إنمهها يطلههق علههى ميههر أههه  السههنةي فههال يجههوز إطال ههه  اإةا عههر  هههةا اللفههط وصههار عرف هه

 .على أه  السنة
نمها ههم  يفهاري مجهوي مهنأخة الجزيهة  أخةها الخطاب بن عمر وأن يقول: فهاري لقهب لقهوم ال يجمعههم نسهبي وا 

ي  ههوم مههن أههه  الميههرب البربهر مههن أخههةها عفههان بهن عثمههان وأن أخهالق اجتمعههوا فههق هههةا المكهاني فصههاروا فههاريي
 كاألعراب.

المجوي حتى شهد عبد الرحمن بن عهو  أن  أخة الجزية من -رضق هللا تعالى عنه-فق البخار  لم يكن عمر 
رضههق هللا تعههالى -أخههةها مههن مجههوي هجههري هههةا فههق البخههار ي لههم يكههن عمههر  -صههلى هللا عليههه وسههلم-الرسههول 

الجزيههة مههن المجههوي حتههى شهههد عبههد الههرحمن بههن عههو  أن الرسههول صههلى هللا عليههه وسههلم أخههةها مههن  أخههة -عنههه
 مجوي هجر.

الصادق وهو ثقة مخهرج لهه فهق الصهحيمي وال يضهيره  علق بن محمد بن جعفر عن مالك عن وحدثنق: ولةا يقول
لهم يلهق عمهر وال  اي ههةا منقطهعت ألن محمهد  الخطهاب بهن عمهر أنالبا ر محمد بن علقي  أبيه عنما افتر  عليهي 
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مه  إةا عبد الرحمني وهو مرو  عند الدار طنق وابن المنةر بسهند محتمه  لالتصهال واالنقطهاعي وا سهناد إنمها يحت
 كان فيه ضما ر مث  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهي وهةا منه.

الجزيههة  فهق البخهار : لهم يكهن يأخهة ؟أمهرهم فهق أصههنع كيهف أدر   مها" :فقهال المجهوي ةكهر أن عمهر بهن الخطهاب
 أهه  سهنة بههم سهنوا)) :يقول -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول لسمعت أشهد: عو  بن الرحمن عبد فقال منهمي
 (.(كتابال

بقههها هم علهههى أديهههانهمي بعهههد أخهههة الجزيهههة مهههنهمي كأهههه  الكتهههابي ال فهههق نكهههاح نسههها همي وأكههه  ؤ يعنهههق فهههق الجزيهههةي وا 
 ةبا حهمي فهةا عام أريد به الخصوص.

}حتههى يعطههوا الجزيههة عههن يههد وهههم وأخههة الجزيههة مههن أههه  الكتههاب إجمههاعي نعههمي إجمههاعت للههنص فههق القههرآني نعههم 
ابهن عبهد البهر االتفهاق علهى  بولهها مهن  ىاالتفهاق علهى  بولهها مهن المجهويي حكه ابن عبد البهر ىوحك صامرون 

ابن التين عن عبد الملك بن حبيب من أ مة المالكيهة أنهها ال تقبه  إال مهن اليههود والنصهارى  ىالمجويي لكن حك
ايا من ديهني ألنهم على بق تفقاي وال تقب  من المجويت ألنهم مشركوني والتخفيف عن اليهود والنصارى معرو 

ن كههان محرف هه ولههةا خفههف فههق نسهها هم وةبهها حهمي وصههار لهههم معاملههة خاصههةي وفههرق الحنفيههة فقههالوا: تؤخههة مههن  تاوا 
 مجوي العجمي دون مجوي العرب.

أن الجزية تقب  من أه  الكتابي ومهن جميهع كفهار العجهمي تؤخهة مهن  -يعنق عن الحنفية-الطحاو  عنهم  ىوحك
العجمي وال يقب  من مشركق العرب إال ا سهالم أو السهيفي لكهن مهن كهان مهن أهه   أه  الكتابي ومن جميع كفار

ن كههان عربي هه مههن العههرب تؤخههة منههه الجزيههةي أمهها المشههركون مههن العههرب  اأو نصههراني   اي يعنههق كههان يهودي ههاالكتههابي وا 
 ف نه ال يقب  إال ا سالم أو السيف.

جميع الكفاري إال من ارتدي وبه  ال األوزاعقي يقول األوزاعق  وعن مالك: تقب  من جميع الكفاري الجزية تقب  من
رحمههه هللا نعههمي هههةا الطحههاو  رحمههه هللا حكهها عههن الحنفيههة تقبهه  مههن أههه  الكتههابي ومههن جميههع كفههار العجههمي يعنههق 
به  سوا   كانوا كتابيين أو مشركيني وال تقب  من مشركق العربي تقب  من العهرب إةا كهان مهن أهه  الكتهابي وال تق

 من مشركق العرب إنما يخيرون بين ا سالم أو السيفي وال خيار ثالم لهم.
وعن مالك: تقب  من جميع الكفاري إال مهن ارتهدي وبهه  هال األوزاعهقي يعنهق تقبه  مهن كه  كهافر أصهلقي كتهابق أو 

 عم.( ن))من بدل دينه فا تلوه(ي أما المرتد فليي له إال أن يعود إلى دينهي أو السيفي قمير كتاب
 علهى الجزيهة ضهرب الخطهاب بهن عمهر أن الخطهاب بهن عمهر مهولى أسهلم عهن نهافع عن مالك عن وحدثنقيقول: 
على أه  الةهبي يعنهق كهانوا األكثهر وجهودهم فهق مصهر والشهامي أربعهة دنهانير فهق كه   يدنانير أربعة الةهب أه 
هه أربعههينالعههراق أكثههري فههق  -كمهها  ههالوا-فههق أ  بلههد كههانواي إال أن وجههودهم  الههورق  أههه  وعلههى سههنةي فههق كهه   ادرهم 

سنةي وهةا جار على أن الصر  فق و ته الدينار عشرة دراهمي وبهةا التحديد أخة ا مام مالكي فهال يهزاد عليهه وال 
ينقص إال فق حق من يضعف عن ةلكي فيخفف عنه بقدر ما يراه ا مامي مهن ضهعف عهن حمه  ههةا القهدر ف نهه 

 اد ا مام.يخفف عنهي وهةا راجع إلى اجته
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ا مهههام الشهههافعق: أ لهههها دينهههاري وال حهههد ألكثرههههاي و هههال أبهههو حنيفهههة وأحمهههد: أ لهههها علهههى الفقهههرا  دينهههاري وعلهههى  و هههال
هه اني وعلههى األمنيها  أربعههةي دينههار أو اثنههااألوسهاق اثنهه ي وعلههى المتوسهطين دينههاران أو أربعههة وعشههرون اعشهر درهم 

 .اثمانية وأربعون درهم  درهماي وعلى األمنيا  منهم أربعة دنانير أو 
 محمولة على أه  القدرةي حملوها على أه  القدرة. -رضق هللا عنه-األربعة الدنانير التق ضربها عمر 

فق صحيم البخهار   هال ابهن عيينهة: عهن ابهن أبهق نجهيم  لهت لمجاههد: مها شهأن أهه  الشهام علهيهم أربعهة دنهانيري 
ن أبههق نجههيم  لههت لمجاهههد: مهها شههأن أههه  الشههام علههيهم أربعههة وأههه  الههيمن علههيهم دينههار؟  ههال ابههن عيينههة: عههن ابهه

 دنانيري وأه  اليمن عليهم دينار؟
  ال: جع  ةلك من  ب  اليسار.

ال؟ ماةا  من  ب  اليسار؟ يعنق أه  اليمن يمين الكعبةي وأه  الشام يسار الكعبة وا 
 طنلا:...... 

وأه  اليمن العكيي ومعهرو  مهن ههةه األمهور دولي  الينى والفقري باعتبار أن مالب أه  الشام فيهم منىي ينعم
ي  د يكون أه   طر من األ طار أمنى الناي فق يوم من األيامي ثم بعد ةلك بزمني و بلهه بهزمن يكونهون لنعم دو 

بههالخير والشههري يبتلههق النههايي إن ابههتالهم بههالخير  -جهه  وعههال-أفقههر النههايي وهههق علههى كهه  حههال ابههتال  مههن هللا 
ن ابتالهم بالضرا  وصبروا لههم األجهر مهن هللا جه  وعهالي وعلهى كه  حهال فشكروا ازدادت  عليهم النعمي و رتي وا 

كثيهههر مهههن النهههاي  هههد يصهههبر علهههى البلهههوى بالشهههر و لهههة ةات اليهههد والمصههها ب لكنهههه ال يصهههبر علهههى نعهههمي السهههرا ي 
ههم يتمسهكون بالهدين حينمها ولةلك لو سبرنا تأريخ النهاي وجهدنا أن تفاالمتحان بالسرا  أعظم من االمتحان بالضرا 

تصههيبهم الضهههرا ي وابتلههق النهههاي بهههاي وال تنهههازلوا ال عههن ديهههني وال عههرض وال ميهههرهي وفتحههت علهههيهم الههدنيا وابتلهههوا 
 ي إال من عصم هللاي تنازلوا عن ك  شق ي شواهد األحوال ظاهرةي وهللا المستعان.ك  شق  بالسرا ي فتنازلوا عن

عانههة أبنهها  السههبي  ممههن يمههر بهههمي  الههه ابههن عبههد البههر و ههال البههاجق: أ ههوات مههن يعنههق إ  يالمسههلمين أرزاق ةلههك مههع
 عندهم من أجناد المسلمين.

 ي للمجتازين بهم.أيام ثالثة وضيافة
يعنق   يعميا  نا ة الظهر فق إن: الخطاب بن لعمر  ال أنه أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك عن وحدثنقيقول: 

ال عميا  ط  ألنها ال تؤخة. ترأ عليها العمى بعد ةلك؟ طرأ عليها العمى بعد ةلكأخةت وهق عميا ي وا 
 طنلا:......

 لكن ه  يؤخة فق الجزية مث  هةه أو ال يؤخة إال الدينار؟ المسألة خالفية.
 طنلا:......

 ق بيانهاي المقصود أن مث  المعيبة ما تؤخة.يأتهةه 
 :لهه فقلهت أنها مهن الصهد ةي  هال أسهلم: اظان   يبها ينتفعون  تبي أه  إلى ادفعها :أنها من الصد ة اظان   عمر فقال
القطار معهرو  عنهد العهربي وههو ربها ا به  بعضهها بهبعضي وجعلهها  يبا ب  يقطرونها :عمر فقال ؟عميا  هق

 تمشق كهي ة القطار.
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ف تأكهه  مههن يقطرونههها با بهه ي يعنههق وعماههها ال يمنههع مههن االنتفههاع بهههاي يحمهه  عليهههاي وتركههبي  ههال: فقلههت: كيهه
ةا  طههرت مههع ا بهه  سههه ي لكههن بالنسههبة لدكهه  والرعههق  ؟وهههق ال تههرى  رضاأل نعههم الحمهه  ممكههن يحمهه  عليهههاي وا 

 كيف يمكن ةلك وهق عميا ؟
 ؟الصد ة نعم من أم ؟الجزية نعم أمن ؟الصد ة نعم من أم هق الجزية نعم أمن :عمر فقال : ال

 طنلا:......
 ي أنها لحم.ت إال على أساما تقب  أصال   نعمي

 ؟الصهد ة نعهم مهن أم ههق الجزيهة نعهم أمهنفقهال عمهر:  :فقلت: كيهف تأكه  مهن األرضي يعنهق وههق ال تهرىي  هال
من باب الحرص على ما أؤتمن عليهي ال يبادر بأدنى شق  إال  -رضق هللا تعالى عنه-الكبير مث  عمر  اأحيان  

علهى الكبيهر مها يهتفطن لهه الصهييري ههةا أسهلم مهولى  أن يساوم عليه فق األعلهىي ثهم يتنهازل بعهد ةلهكي و هد يخفهى
 نعههم مههن بهه فقلههت:  ؟الصههد ة نعههم مههن أم هههق الجزيههة نعههم أمههن ههال عمههر:  -رضههق هللا تعههالى عههنهم-ابههن عمههر 

دليلك على أنها مهن  ماالدلي ي  ماأن تأكلوها؟  من أج يعنق أنت  لت هةا  يأكلها وهللا أردتم :عمر فقال يالجزية
ي ههةا الهدلي  يعنهق مها الجزيهة وسهم عليهها إن :فقلهت نهها الجزيهة يأكلهها الينهق والفقيهر دون الصهد ةينعم الجزيهةت أل

جمع  يتسع صحا  عنده وكان يفنحرت عمر بها فأمر تؤخة الدعوى بدون برهاني فقلت: إن عليها وسم الجزيةي
 ؟ماةاصحفةي وهق القصعة المستطيلةي كيف  صعة مستطيلةي مث  

 طنلا:......
 تلهك فهق منهها جعه  إالي يعنهق مها يهرد ممها يسهتطر  ويسهتملمي طريفهة وال يفاكههة تكون  فال ده صحا  تسعيوعن

عليهه الصهالة والسهالمي  النبهق أزواج إلهى بها فبعم تسعي عدد أزواج النبق عليه الصالة والسالم تسعي يالصحا 
يعنهق  يةلهك آخهر مهن ابنتهه حفصهة إلهى بهه يبعهم الهة  ويكون  يله فق أهله بعد وفاته عليه الصالة والسالم احفظ  

بنتههي فهال يهتهمي لكهن لهو  هدم حفصهة ات ألنهها حفصهة حهطب كهان نقصهان فيهه كهان فه ن آخر ما يبعهم إلهى حفصهةي
عليهه الصههالة  النبهق أزواج إلههى بهه فبعهم الجههزور تلهك لحهم مههن الصهحا  تلهك فههق فجعه  : هال علهى ميرهها اتهههمي

ي يعنهق فصهنع يالجهزور تلك لحم من بقق بما وأمر يفن به حسب إرادتهني كق يتصر يئوالسالمي بال طبخي يعن ن
 لهم. ابفضلهمي واست الف   ابهمي واعتراف   ابر  ت واألنصار المهاجرين عليه فدعا طبخي

 .جزيتهم فق إال الجزية أه  من النعم تؤخة أن أرى  ال: مالك قالف
نير تؤخههة مهنهم الههدراهم والههدنانيري أ  أن أهه  الههنعم يؤخههة أ  أهه  الههنعم تؤخهة مههنهم الههنعمي وأمها أههه  الههدراهم والهدنا

ال فاألمنهم ما اتفقوا فيه مع ا مامي م  ص  أن النعم ال تؤخةي إنما تؤخة الدراهم والدنانير.ع ا مام يتفقون وا 
 ةالجزي أه  من أسلم عمن الجزية يضعوا أن عماله إلى كتب العزيز عبد بن عمر أن بليه أنه مالك عن وحدثنق
 .يسلمون  حين

ال الماضية؟ المستقبلة ما في ن فق جزية مسهتقبلة علهى مسهلمي الحالهة إ :أحد يقول هيضع عنهم الجزية المستقبلة وا 
 التق ما استلمتي أو استلم بعضها دون بعض.

: ي لكهن مها بقهق مهن جزيهة لهزمتهم  به  ا سهالم فقهال الجمههوراعلى ك  حهال الجزيهة بعهد إسهالمهم ال تلهزمهم اتفا  ه
لهم فق ا سالمي و ال الشافعق: يلزمون بدفعهاي استقرت فق ةممهمي ووجبت عليهمي فيلهزمهم  اتوضع عنهم ترميب  
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دفعهاي وعلى ك  حال رأ  عمر بن عبد العزيز الة   ال به الجمهور هو األولىت ألن الجزية مقرونة بالصياري 
  سالم ميرهم.كق يرمب فق ا تمن باب الترميب اوال صيار على مسلمي وأيض  

} هاتلوا ت ألن هللا جه  وعهال يقهول: صهبيانهم علهى وال يالكتهاب أه  نسا  على جزية ال أن السنة مضت: مالك  ال
فهدل علهى أن  الةين ال يؤمنون باهلل وال باليوم ا خر ... إلى أن  ال: حتى يعطوا الجزية عهن يهد وههم صهامرون 

األحهرار  الرجهال مهن إال تؤخهة ال الجزيهة وأن يهة ال يقهاتلون والصهبيانيالجزية إنما تؤخهة ممهن يقاته ي والنسها  والةر 
 .الحلم بليوا  د الةين
ي لهيي صهد ة مواشيهم وال زروعهم وال كرومهم وال نخيلهم فقوال ميرهم  المجوي على وال يالةمة أه  على وليي

ن كانوا مخاطبين بهات ألن المرجم من أ وال أه  ا لعلم أنهم مخاطبون بالفروعي والزكاة عليهم زكاة حال كفرهمي وا 
 علههى اورد   يلهههم اتطهيههر   المسههلمين علههى وضههعت إنمهها الصههد ة ألن منهههاي نعههمي لكههنهم حههال كفههرهم ال تقبهه  مههنهمت

تؤخهة مهن  :( مها  هال))تؤخهة مهن أمنيها هم(والكفار ليسوا من أه  التطهيري ولقوله عليهه الصهالة والسهالم:  يفقرا هم
 يلههم اصيار   الكتاب أه  على الجزية ووضعت ( يعنق أمنيا  المسلميني))تؤخة من أمنيا هم(: األمنيا ي إنما  ال

ي يعنق أخهةت مهنهم الجزيهة الجزية سوى  شق  عليهم ليي عليه صالحوا الةين ببلدهم كانوا ما فهملهمي  أ  إةالال  
لهو خرجهوا إلهى العهراقي أو خرجهوا إلهى فق الشامي ومكثهوا فهق الشهامي وتجهارتهم بالشهامي مها علهيهم إال الجزيهةي لكهن 

يؤخههة مههنهم العشههر إضههافة علههى الجزيههةي أمهها مهها بقههوا فههق بلههدانهم التههق صههولحوا عليهههاي  -علههى مهها سههيأتق–ر صههم
 سوى  شق  عليهم ليي عليه صالحوا الةينوأخةت منهم الجزية فيهاي ليي عليهم إال الجزيةي فهم ما كانوا ببلدهم 

 يهديرون  فيمها العشهر مهنهم فيؤخهة فيهها ويختلفهوا يالمسهلمين بهالد فهق يتجهروا أن إال يأمهوالهم مهن شهق  فق يالجزية
وأصله فع  عمر الة  فعلهه أنهه كهان يأخهة مهن النهبا مهن الحنطهة والزيهت علهى مها تقهدمي وسهيأتقي  يالتجارات من

 يقههروا أن علههى عليههها وصههالحوا يالجزيههة علههيهم وضههعت إنمهها أنهههم وةلههك بحضههرة الصههحابة وسههكوتهم عههن ةلههكي
فيهها  يتجهر ميرهها إلهى بهالده مهن مهنهم خرج فمن هم وأموالهمي وأحرزوا بالجزية دما يعدوهم عنهم ويقات  ببالدهم
 الشهام أهه  مهنمصهري و  إلهى الشهام أهه  مهن أو العكهيي يالشهام إلهى مصهر أهه  مهن مهنهم تجهر من يالعشر فعليه
 أشههبه مها أو ي أو عكسههمايالهيمن أو المدينههة إلهى عهراقال أهه  ومههن أو العكهي مههن العهراق إلهى الشهامي يالعهراق إلهى
 أههه  علههى صههد ة وال أمهها مههن بقههق فههق بلههده ف نههه ال يؤخههة منههه عشههري فعليههه العشههري يالعشههر فعليههه الههبالد مههن هههةا

ي الزكهاة علههيهمت ألنهها ال تقبهه  مهنهم لهو دفعوههها فهق حههال الكفهري وال يطهالبون بههها إةا أسهلمواي لكههن يهزاد فههق الكتهاب
 هم من أجلها نسأل هللا العافية.عةاب

 يزروعههههم وال يثمهههارهم وال يمواشهههيهم مهههن وال يأمهههوالهم مهههن شهههق  فهههق المجهههوي وال وال صهههد ة علهههى أهههه  الكتهههابي
 بالشروق المعروفة المدونة عند أه  العلمي يعليه كانوا ما على ويكونون  دينهم على ويقرون  يالسنة بةلك مضتو 

ن ي يعنههق كلمهها دخلههوا للتجههارة فههق بلههد مههن اختلفههوا كلمهها فعلههيهم المسههلمين بههالد فههق ارار  مهه الواحههد العههام فههق اختلفههوا وا 
صالحوا علهى أن يبقهوا فهق بالدههم  يعليه صالحوا مما ليي ةلك ألن تكلما اختلفوا العشر بلدان المسلميني فعليهم

 .ببلدنا العلم أه  عليه أدركت الة  وهةا يلهم شرق مما وال على الجزيةي
اعةي و ال الشافعق وأبو حنيفة: ال يؤخهة فهق العهام الواحهد إال مهرة واحهدةي يعنهق ال تعشهر علهيهم األمهوال و اله جم

 إال مرة واحدة نعم.
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 طنلا:......
إن كانههت هههق العشههري وبنيههة العشههر ال بنيههة المكههوي نعههمي لكههن يلههزم مههن هههةا أال تؤخههة مههن ميههرهمي صههار الحكههم 

 .رصيي المسلم والكافر واحد ما ياواحد  
 طنلا:......

على ك  حهال المسهألة طويلهةي يعنهق هه  لأمهام أن يفهرض علهى المسهلمين عنهد الحاجهة؟ أو لهيي لهه أن يفهرضي 
 إنما يحثهم على الصد ة وليي عليه؟ المسألة معروفة عند أه  العلم.

 
 
 
 


